
  
  
  

  مثُلدگاه يدنا در تقابل با يك ارسطو و ابن سيزيمتاف
  

  ∗محمد علي تيواي
  

  چكيده
ك از انواع موجود ي هر ين است كه براي اعتقاد بر ا،ك افالطونيزيمتاف بر بنا

عالم مجردات  م به ذات در قائ مستقليعقالن د مجري نوري فرد،در عالم ماده
 ني اي هئافالطون با ارا ،واقع  در.باشد يود م خيانواع ماد برموجود است كه مد

 ،به تبع آن  ويداريپا  عنصر بقا و باور بهكه بتواند  به دنبال آن بود،دگاهيد
ك يزيل در تقابل با متافثُدگاه ميد .دي را موجه نمااشيا نسبت به ينيقيشناخت 
  . شناخته شده استيمنطقري غمبرهن وري، غنايابن س ارسطو و

ان يب و  مثلدگاهي كه ضمن ترسيم ساختار كلي د صدد آن استنگارنده در
 يكيزي تقابل دو نظام متافيابيارز باه، دگاين دياثبات ا  وينف شده در ارائهن يبراه

 تا چه اندازه كه  دهدنشان) يك افالطونيزي سينا و متاف ابن- ك ارسطويزيمتاف(
 يبه اثبات عالم قادر، نايسابن  ك ارسطو ويزيتقابل با متاف ك افالطون دريزيمتاف

ه يك فرضي كوتاه بهاي  هز اشاريان مقاله نيپا  در.باشد ي جهان محسوس ممافوق
ان يتمركز م  ويجاد سازگاريدر ااي  هرشت اني ميكرد يرو  باتواند  ميكه ميدار

 .داشته باشداي  ه توجشاياننقش  ،گر علوميد فلسفه و

 .افالطون -3   ،سينا ابن - ارسطو كيزيمتاف -2 ،لمثُ -1 :كليدي هاي واژه
  

  مقدمه .1
 در مجي نوري فرد،ك از انواع موجود در عالم مادهي هريبرامعتقد است كه  افالطون

 سامان  را خوديمادانواع   اموراست كه عقول عالم در)ي مادياشيا  ازخارج( مستقليعقالن
ت ي غاو اند  در حركتماًئ دا،دخو) مدبر (ني مثال راست اتصال بهي براي انواع ماد.دهد مي
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ناپذيري  خطاهيتوج ،موجودات  دريداريپا ن عنصر بقا ويي تبيا كه بر2» مثلي نظريه«
هاي   بازتاب،در طول تاريخ ، شده استارائه )مثل( اتي كلش بهقو تعل3 حقيقيتمعرف

 به ييگو  پاسخي اگرچه براو  است به همراه داشتهمخالفان آن  موافقان ومتفاوتي را در ميان
 ،ز به همراه داشته استي نيابهامات  بود،طرح شده يكيزي متاف-ي  فلسفيها رسشپاز اي  هپار

 لسوفاني في آرا تقابلي، حتگشته ي مختلف فلسفي آراي كهمعر خود تنها  نهكهاي  هبه گون
  . مشاهده كردتوان  ميي به روشن،ن موضوعيا  دررا

خ اشراق و ي اما ش،4شده است رينا به شدت تحقينگاه ابن س دگاه مثل ازيد
 يربنايز بهتر  فهميالبته برا .اند ز اقامه كردهي نيني براه،آن در اثبات ي حتنيلهالمتأ صدر

آن  از كه ي مختلفيرهايفست ي و داوري درباره) دگاه مثليد( ك افالطونيزيمتاف فلسفه و
  .آثارش ضرورت دارد ان خود افالطون دريب  مراجعه بهشده است،

  

   افالطوندر آثار» مثل« لفظ يبازخوان .2
 .معروف است 5 »ايده« به افالطونهاي  هخوانيم در نوشت مي» مثل«لفظي كه ما آن را 

 :ص ،12(است به كار رفته   اوميهمانيي   در رسالهمفهوم هم با همين 6»معنا« ي واژه البته
338 .( 

  : كردارائه  دو نظرتوان يم ،»ايده«  مفهومخصوص در ،يشناخت زبان نظر از
آخرين حقيقت «  ايده را به معنيي  فيثاغوريان نخستين كساني بودند كه كلمه.1
 ندر آ اين لفظ را ، خوديبعدهاي  هنوشت  در، اما معنايي كه افالطوناند هبه كار برد »چيزها
 براي فهم منظور  الزم است كهو هم تفاوت دارد يثاغورثي فبرده است با اين معناي به كار

  ).380 :، ص16( شود  مراجعه به محاورات اووي از اين لفظ،
شدني، منظره و تصوير است و پيش از  ، ديده7 به معناي شكل،ر زبان يونانيد» ايده«. 2

 ،9، آنكساگوراس8 گزنوفانس،پيروانش وفيثاغورث هاي  هويژه در نوشت  به،افالطون
 ني نخستافالطون هم در. كار رفته است  و ديگران نيز به همين معني به10امپيدوكلس

  ولي در آثار بعدي، لفظكار برده است، را به همين معنا به اين لفظ ،خودهاي  هنوشت
راده كرده معناي جديدي را ا» ايده «ي كلمه از  را معادل آن وضع كرده و11»استوقس«

كه  براي اين «: گفته است،افالطون  خود،در كتاب 13سياسپركارل  كهاي  ه، به گون12است
 مراجعه به ،ها به چه اندازه است و حدود آن تا كجاست جهان ايده چيست و» ايده«بدانيم 

  افالطون در را كهي مختلف اصطالحات و اشاراتكه  چنانو افالطون الزم استهاي  هرسال
افالطون . »آيد اي به دست مي كننده  تصوير گيج،مي كنيآور  جمعبرده است كار به رهبا نيا

 .2 ،» ماهيت و وحدت، نوع، اصلي، شكل،صورت «.1 :الحاتي مانندطبراي وصف ايده اص
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باشنده، « .3 و» به خودي خود «،» خود اسب،خود زيبايي «،»نمود« ،»خود آن چيز«

ها، و زيبا در  اسب در برابر اسب«  مانند،ه جاي جمعهم مفرد ب گاهي ،» حقيقيي باشنده
   ).92 :، ص27 (برد  ميبه كار  را»برابر چيزهاي زيبا و هستي به جاي چيزهاي باشنده

  :كه د متذكر شديبا
د بتوان يشا و ترجمه شده است» مثل«به  »ايده «ي  كلمه، اسالميجيمتون رادر  .1
ي  واژه زيرا ؛نيست) يونانيزبان  در( دهي الفظ يبرا مناسباي  ه ترجم مثلي  كه واژهگفت

افالطون  و است » شبيه،سايهعكس،  تصوير و« مثال به معناي  است و»مثال« جمع» مثل«
 به را14 لفظ ايكونوس، بلكه وي براي اين معنا، به كار نبرده استلفظ ايده را براي اين معنا

  .كار برده است
 مفهومي ، عام مثال در كاربردي واژهتوجه داشت كه  بايد ،واژه كاربرد اين هنگام  در.2

  .  قائل بود)يخارج ( عيني مستقلوجود ،كه افالطون براي آن حالي در،ذهني دارد
  

   مثلدگاهيد افالطون بهيابي  سبب راه .3
 ، يجمهور  و مائوسي ت،تئتتوس،  دروسي، فا دونيفا  چونهم  ،افالطون آثار با مراجعه به

  : استنباط كردروي آورددگاه ين دي به اي را كه باعث شد ويبب اصلس توان دو مي
  مثل به ذهني انديشه، عليت طبيعي  و خلود نفسي مواجهه با مقوله ليبه دل .1

مندي از مثل را   قول به مثل و بهره،فايدون ي  در رساله،از اين رو  راه يافته است وافالطون
  .برد  به كار ميألهمساي براي حل آن دو  فرضيهي  منزله به

 از و(  كرده بود مطرحوحدت  وكثرت ي باره افالطون براي حل شبهاتي كه زنون در.2
 ارائه  مثل رادگاهي د،) شيئي هم واحد باشد و هم كثيرچگونه ممكن استكه  نيگذر ا ره

 هم از ، در يك حالء وجود دارد و شيء شيبدين ترتيب كه واحد و كثير جدا از خود «،كرد
  .)160 :، ص14( 15»برخوردار است ال واحد و هم از مثال كثيرمث

  

  دگاه مثلي ديشناخت  معرفتي كاركردها.4
خارج از ذهن انسان و  را )مثُل( اتي افالطون كلكه ل آني به دل: تذكاري هي نظر.1

كه  ل شدئقا )يادآوري(تذكار  ي هيبه نظرشناسي،  بحث معرفت در دانست،  ميمستقل از آن
 ثابت معقول و  مجردات،) خوديقلمرو متعال در(ا بدن ش از اتحاد بي پنفس ،اس آناس بر

 ياتي كليادآوريهمان  ،واقع ل معرفت دريتحص ن رو،يمشاهده كرده و از ا را )اتيكل (مثُل
 – 173 :صص، 1:  ج،27( است مشاهده كرده راها   آناش ياست كه نفس در وجود قبل

ّ و   از حس  فارغ، ي آدمنفس روح و كه  معتقد بوداو ،گريارت د به عب).202 - 201 و 175
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   حكم اتيتواند بر جزئ ي م،رو   ني از ا،  گشته لينا اشيا  يدار صور و معاني د ، به محسوسات

 را  علم ي دهيپد شود و ي م دهينام  هم تذكار  كه، است  علم نيشي پ  ي  جنبه  همان نيا. كند
   ماده عالم قيحقا از ،  جسم  به  از تعلّق  قبل  انسان  نفس  كه  بود باور نيااو بر . گردد ي م سبب
 از   كه يتأثّر  و  وارد شد، با انفعال  و بر آن  ساخت انهي را آش  تن  كه گاه آن.   است  بوده آگاه
از  آورد و ياد مي   را به نيشي پ يها د، دانستهيآ ي م شي پ شي برا، ابزاري مثابه  به، حواس قيطر
 ْ  جسم د كهيگو ي م هم خطا  علّتهي توجاو در. شود ي م  آگاه ي ماد  از موجودات ،قي طر نيا

  قتي در حق  و با تأمل  است  محض ، عقل  حد ذاته يف ،  روح ي ول ، است قتي حق  شناخت مانع
 با   كه ي اعتبار اتّحاد  اما به،گردد يمبرخوردار  يقيحق  علماز  ،اشياقت ياتصال به حق  واشيا

 قتيحق   از دركحواس   و چون  است حواس قياز طر  معرفت ر از كسبي ناگز، دارد جسم
  .گردد ي م دچار خطا و لغزش  روح،ندا ناتوان

. شود يم  آشكار ي خوب  بهزي ن ي حس  و ادراك ي عقل  ادراك ، تفاوت افالطونان ين بيبا ا
  يند وليب ي م) ييروشنا در( دي نور خورش  را در معرضاشيا ْ  چشم ه ك گونه   همان،بنابر باور او

اتصال ( دكنتوجه   قتيحق  برخوردار از نورياشيابه    كه گاه ز آني ن ند، نفسيب ي نم يكيدر تار
 را  ها از آناي  هيسا  وشبه  شود، تنها مواجهها   آن باحواس  ي  واسطه  و به)اشياقت يبه حق

 فقط ،ءي شيقي حقافتن به شناختي راه ي برا، پس در واقع.ابدي ي را نمها   آن قتي، حق افتهي
   .)494 - 492 :صص ،15(  جستآن توسل) مثال(قت معقول يد به حقيبا

 قبل از ،اشيا خداوند به يليتفص  علم مالك،از نگاه افالطون: اشياعلم خداوند به . 2
 )مثال(قت ي همان علم به حق،واقع در ،هعالم ماد درها   آنيخارج  وينيتحقق ع  ودجايا

  داشته باشد ويخارجوجود مستقل  باشد كه يقتيست حقيبا  مين مثاليا. ستها آن
 ءي آن شكه ني ا از قبلءيقت هر شي چون حق،گريبه عبارت د . باشد)مجرد تام (معقول

 ،ءيخداوند به آن ش ، وجود معقول استي دارا،كند داي و محسوس پي خارجيوجود ماد
  .كند  مييي را شناساءي شنآ ،قين طريا از و  علم داردشا يوجود ماد قبل از

دو   دچار،كاركرد دومرفتن يپذ صورت  دركهمطرح شود  ن سؤاليا  ممكن استالبته
  :ميشو  مييمحذور فلسف

 محال تسلسل) ب ؛شود  ميدار خدشه اشيا به  خداونديلي تفصنِيشي پيِ علم ذات)الف
 خداوند  ازاشيا صادر شدن م كهياگر فرض كنتوان گفت كه   مياما در پاسخ ؛آيد الزم مي

به صورت بالقوه   رااشيا كه يبه شرط (ستها  آنن خداوند بهيشي پيليمنوط به علم تفص
 ، خداوندي از سواشيا يها  مثال صادر شدن كهميري بپذاگر  و)مي معلوم بدان، خداونديبرا
 كه مثل را به صورت بالفعل يبه شرط (ندارد ها نآ وند بهن خدايشي پيلياز به علم تفصين

ست كه خداوند يالزم نن ي همچن وشود  مي مشكل تسلسل برطرف،)مي خدا بدانيمعلوم برا
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 ، باشدداشتهعلم تفصيلي  )نيشي پيليعلم تفص( ناشجادي قبل از ا،اشيا يها مثالبه ذاتاً 

 ي كاف)يلين كشف تفصيع  دريعلم اجمال( ها نآ  بهيذات نِيشي پيبلكه داشتن علم اجمال
  .باشد مي

   

  مثلدگاه يد  افالطون بهيابي  راهاز چگونگي برداشت ابن سينا .5
 كند كه  مين پرسش را مطرحيا ،لثُه سبب ورود افالطون به بحث مينا در توجيابن س

 ا، افالطون بيو چيزي است يا نه؟ به گمان  مفاهيم ذهني ما برگرفته ازاساساًا يآ
 بودند و اگر تصورات ي كه بعضي جزئي و بعضي كله استرو بود هتصورات روب  ازاي همجموع

 ،بودند توانستند باشند، تصورات كلي نيز بايد چنين مي  نميأ و مبدي بدون منشأجزئ
 نه ،ميبده سازي را به ذهن نسبت يند كلي فرا،ارسطو همانندم يممكن بود بتوانكه  حاليدر
 به گمان ، در هر حال16 .مي شو خارجي قائلأ منش،يچون جزئ  هم،راي كليكه لزوماً ب اين

 )خارجي(عيني هاي  انسان تصويري كه به طور نمونه از  چون ذهن ما غير از،افالطون
يك انسان توان گفت كه   مي،ن فرضيبا ا  پس،تصويري نيز از انسان كلي دارد طبيعت دارد،

 وقتي كه آن انساني ذهن ما(  ذهن ما هم دردارد و هم در خارج وجود ،كلي  بما هو،كلي
   ).شود  ميپيداآن  نقشي به صورت انسان كلي در ،كند ميتصور  كلي را

  

  نظام افالطوني مثل دردگاه يد جايگاه. 6
  و افالطون استكيزي متافزيربناي ساختاري  كننده  ترسيم، مثل در واقعدگاهيد
  دو در،طور خاص به، شود  ميديده يو ي از آثارمثل در بسياردگاه يد پاي رد كههرچند
 يسو  ازمثبتو  منفي كرد يرو مثل با دودگاه يد يطرح جد ،جمهوري و تئتتوسي  رساله

 كرد يرو ،17 معروف پروتاگوراسي  نظريهبا رد، تئتتوسي  در رساله او. شود  ميمشاهده يو
 ،آن كه درزند  ند ميپيو جمهوري ي  به رساله ادراك حسي خصوصدر منفي خود را

 حقيقي ي موضوعاعتقاد به وجود واقعي معرفت و. كند طرح مي ممثبت خود را كرد يرو
  و»ماهيت خود معرفت « اصلي، يعنيي دو اصل برگرفته از دو قلمروي مثابه  به،براي آن

  مثل به بحثي ود جديوآغاز ور »شود  مي نسبت به آن واقعمعرفت نچه كهآ ماهيت«
تفسير عينيت در شناخت  و 18 نبودكردني  قبولي وي برا موضوعزيرا معرفت بدون ؛باشد مي
 بلكه مراد از ، معنا نداشت اساساً ـباشد  ميكانت ي  فلسفهي دهييزا معنايي كه ـ مفاهمه به

 در ي ضرور دو شرط، او براي معرفت حقيقي. همان مطابقت ذهن با عالم خارج بود،عينيت
  اين دو شرطي  با مالحظه19.پايدار يموضوع داشتنو ديگري يري خطاناپذيكي  :نظر گرفت
 توانست معرفت حقيقي باشد و نه اين عالم محسوس  مينه ادراك حسي ،ياز نگاه و
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 داري ناپايرا عالم  محسوس زيرا افالطون عالم، باشدمعرفت حقيقيموضوع  توانست مي
   .دانست مي

 خودش  بلكه حتي در قلمروِ،معرفت نيستتنها تمام   ادراك حسي نه،از نظر افالطون
توانند   نمي هرگز زيرا ما حقايقي داريم كه اين حقايق؛)207: ، ص27(نيز معرفت نيست 

 حتي ،به گمان افالطون. هاي رياضي  مفاهيمي چون استدالل،باشند ادراك حسيموضوع 
  اوالً زيرا؛يست ن)هو محسوس بما( با امر محسوسوسته يپ  ماو كار در امور محسوس نيز سر

محسوس ، ديگر امري د خو،اين حكمد يترد يب كه ،ميكن  ميحكم امور محسوس ي بارهما در
 عقل ي خطاهاي حس به وسيله يادآوري  است، ثانياً)معقول (ينيست، بلكه فعاليتي ذهن

  . فعاليتي ذهني است،محسوسامور  ي  محدوده در، خود،هم
زيرا « ؛معرفت حقيقي باشدموضوع  تواند  نميدكن  مي دركحسآنچه  ،از نظر افالطون

توان   نميكه ، درصورتي)يپايدار ي يعني درباره( چيزي است كه هست ي معرفت درباره
محسوس بودن  ( شوند  ميفقطها   آنبلكه ، هستندكند  مي را كه حس دركييزهايچ گفت

 ادراكموضوع  البتهكند   ميحس درك كه را ييزهاي چ.)ريي تغيعني ،وسته شدنيپ يعني
 ،27(»  باشندحقيقيمعرفت بتوانند موضوع  ها نيرد كه ايپذ  نمي هستند، ولي ذهنيحس
 يعالمبايد  ،افالطوننگاه  از شود كه عالم مثل  ميدهه مشاين به خوبيبرا بنا).208 :ص

 دي نبا»يدارياشدن و ناپ« گونه چيه شناخته شود و »بقا و يداريپا« عنصر با كه فقط باشد
 ي موضوع،ر استييتغ و  چون در حال شدن، پس ماده و محسوس.باشد مطرح  آندر

 آن )مثال معقول (داريقت پايد متوسل به حقيست و بايند شناخت ني در فرايكردناعتماد
  .شد

  

  ك افالطون با اخالقيزي متافيتالق. 7
ه بودن جاودان  همچونيلئ مسايبرا افتن پاسخيبه دنبال  افالطونتوان گفت كه   ميايآ
 حقيقت آن ؟ مثل را مطرح كرده استدگاهي دكه بوده  عليت طبيعيكثرت و وحدت، ،نفس

ژه يبه و( زيرا ؛تر از هر چيز ديگري بوده است  براي او مهم»شناخت«ي  مسأله  خوداست كه
  اين شناخت، به گمان وي) خودي اخالقيها  مطلوبهي توجيدگاه براين ديدر استفاده از ا
  داشتنمندانه در گروِ داشتن زندگي سعادت« شود و  ميزيآم ارتمانع رفتار شرخير است كه 

  ).10 :ص ،28(» باشد  مييقي حقختشنا دانش و
 هرگز خالف اخالق رفتار ، اگر آدمي خير و شر را بشناسد.1 :بنابراين با اين فرض كه

دميان وجود  آي با اين اعتقاد كه فقط يك نوع زندگي خوب براي همه .2نخواهد كرد و 
بنابراين . نمايد  ميافالطوني باز ي  انديشه عمل ودردارد، شناخت حقيقي جايگاه خود را 
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بايست   مي)آيد  ميبه ويژه وقتي كه پاي عمل به ميان( شناخت حقيقت هر چيزي ،براي او

در تفسير  يهست ي هي اصول اول كه از،مثال خير زيرا خير يا ؛ باشديتر از هر چيز ديگر مهم
 ي افالطوننظام  درمفهومي كليدي يدارا نفس هم كه يجاودانگ آيد و يا  ميعليت به كار

ياسپرس كه  ي بنابراين اين گفته. شود  مييا مثال خير حاصل  خير شناختگذر  از ره،است
اختن آن به ن نهايي بوده است كه فقط شي جوي آن مرحلهو جست  در،افالطون از آغاز كار«

اين مطلب است كه  ي كننده اثبات )82 :ص ،29(» بخشد  ميمعنا يرفتار هر انديشه و
زيرا  ؛، اخالق بوده است و به يك معنايقيق ح شناخت، اصلي افالطون به يك معناي دغدغه

 اگر چنين  وبرقرار استتنگاتنگ اي  ه رابط، فضيلت و سعادت، ميان معرفت،به گمان وي
 جدي اي ه دغدغستيبا  مين رسيدن به آنامكا خير و يقيحق ترديد درك ماهيت يب، است

  خورشيد است خود درك خير مانند رسيدن به،از نظر او ).86 :ص ،29( براي او بوده باشد
 چيز را در  همهميتوان  مي،بينيمب )ميبه طور مستق( ميتوان  نميچند ما خود خورشيد راو هر
 ، در واقعاعتماد خور در  ويقي حقاختبينيم و شنب )مير مستقيغ( ن آ روشنايييپرتو

 ي تالقياي گو،ين مطلب به روشني كه البته ا،)87 :ص ،29(  است»خير«خويشاوند 
  20 .باشد  مي افالطوني شهيبا اخالق در اند) جهان معنا( كيزيمتاف

 ماهيت ت بلكه عل،بخشد  ميقابليت شناخته شدن ،اشياتنها به   نه،، خيرافالطوننگاه  از
توان   مينآ آنچه در روشنايي خير به و 21هستي باشد كه خود آن بي هاست، و هستي آن

  ما در يكي صوري كه انديشه :شود  ميناميده »صور« يا »مثل« كه استهمان  انديشيد
 كه »شدني«  جاودان و فراتر از هري صور؛شه در آن داردير ،حقيقيشناخت يقيني و 

 خود تخت، ،خود زيبايي خود عدل، برابري،خود برابري و نا« گاهي با تعبيرها   آنافالطون از
نهان از  ير وپذفسادنا نامتغير،هاي  هجهان ايدها   آنو از )88 :ص ،29( كند  ميياد »خود ميز

جهاني كه  در مقابل (را دريافتها   آنتوان  ميدنيشياند كه فقط با كند  ميچشم را اراده
  .) استيشدنو فاسد يرپذجهاني كه فنا ، استشدن جنبش و ،وسته در حركتيپ

هستي  »مثل« يا »ها ايده«برد كه   مياز جهاني نام ،فايدروس ي افالطون در رساله
 ،شود  ميتعبير »ماوراي آسمان«يا  »ها جهان انديشه«از اين جهان به  .راستين خود را دارند

 دمثال و بو (»خود هر چيز« و »خود زيبايي« ،»خود حقيقت« ،يابي به آن كه در صورت راه
 كهاست  صورت گردد و در آن  ميدر برابر چشمان آدمي نمايان )يتي هر واقعيقيحق
  ).139 :ص ،12(نيست  »هاچيز خود«  سعادت يا لذتي برتر ازمالقاتافت كهيتوان در مي

 ،شوند  ميهاي كليت، معقوليت و عينيت شناخته  كه با ويژگي،مثل افالطوني 
به اين معنا  شوند و  مي محسوس تصورياشيا جدا از  در عالمي،تر گفتيم شيپ طور كه همان

نيز  يشمندياند ذهن هر در ديگر جدا و  از يك، آسماني خودگاهيجا«ند و در ا به كلي مفارق
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ل افالطون ياز دال گري دي فراموش نكنيم كه يك،اما با اين وجود .»وجود دارد به صورت مجزا

 نسبت اين عالم ستباي  مينابراين افالطونب.  توجيه عليت طبيعي بود،مثلدگاه يد در طرح
 يها تهاي واقعي  محسوس روگرفتياشيا«، اونگاه   از.داد  ميمحسوس را با آن عالم توضيح

د اعتراف نمود كه ي البته با).233 :ص ،27( »هستند)  كلييها واقعيتمند از  بهره( كلي
  ازخود) مثلمچون ه( ياز موجودات باق) عتيطب( ي موجودات فانيمند  بهرهي نحوه

 گسترده انجام يها قي آن تحقي باره است كه الزم است دريكيزي متافي دهيچي پيها موضوع
 .شود

  

  مثل دگاهيدبه   وارد شدهينقدها .8
  نقدهاي خود افالطون . 1. 8

 ،كند  مي كه فرآيند تكثير را تداعي،»روگرفت«يا » مندي بهره «ي افالطون به مدد واژه
او .  افراد يك نوع رايها را توجيه كرده است و هم پيدايش كثرتهم عليت طبيعي 

كه  اما اين. كند  مي جايي براي توجيه وجود قبلي نفس باز، مثلدگاهي دا طرحهمچنين ب
ن يطرح ا با  تا چه اندازهاي و شود  ميرسيدن به چنين اهدافي تا چه اندازه موفق به اساساً

شايد  . محل ترديد استگويد  مي را پاسخنشي مخاطبي  فيلسوفانه وانتظارات عقلي ،دگاهيد
 زيرا وي ، باشد است خود افالطونشدهدگاه ين ديا يها ي كاستنخستين كسي كه متوجه

 يها ي كاستازاي  ه گوش بهده،يبه چالش كش رادگاه خود يد ،پارمندس معروف ي در رساله
توجيه پيدايي  گر قرار است مثل ا، نمونهبراي 22 .كند  ميآن در توجيه مسائل فلسفي اشاره

هر  يبه ازا د، بايد محسوس باشياشيا اصل  و گوهر، محسوس يا به عبارتيياشيا
 )دميورژ(يند صنع صانع  در فرااشيامثالي وجود داشته باشد كه اين  نوع آن، يحت موجودي،

اتي  موجود، اين عالمياشيا در جمع ، از طرفي23 .بر طبق آن الگوها ساخته شده باشند
ل و جادوانه قائل ي اصثلِهم مها   آنيد برايا بايدارند كه  هم وجود 24 ... مو و گل،ونچهم

انكار ها   آنيد از اصل، وجود مثل را برايا باي و )كننديرا مخدوش م 25 مثليِكه تعال(شد 
دگاه ي دي كارآمدر همي اخي دهيرش عقي كه پذ،مثال اعتراف نموديكرد و به وجود امر ب

  مطلبني ايگو د پاسخيرا باي ز،كند  ميرو با مشكل روبه يعيت طبيه عليرا در توجل مث
ل چگونه ين قبي از اي امورينيقيخت ا شناياند باشد كه موجودات فاقد مثال از كجا آمده

كه  به دليل اين ـرا شهود نكرده است ها   آن، خوديممكن است و اگر نفس در وجود قبل
 ممكن  چگونه يادآوري يا علم اساساً ـاند تا شهود شوند مثل نبودهدر عالمها   آناساساً
  26است؟

   كلي ارسطو يانتقادها. 2. 8
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  : ازاند  عبارت مثل در رد ارسطويادعاها  ازيبعض

1 .زتا:فصل ،11( آيند  نمي جواهر به حسابهيچ مثال مفارقي وجود ندارد و كليات (.  
باشد يا  27 تك چيزهاي  همه يا بايد جوهرِ،اشداگر كلي جوهر ب  معتقد است كهارسطو
شود كه به   مي گفته چيزيهيعني كلي ب . زيرا كلي مشترك است،چيز نباشد جوهر هيچ

 اما كلي همواره ،شود  نميجوهر بر موضوعي حمل ،به عالوه .بسياري از چيزها تعلق دارد
 30»چنين« بلكه بر ،)چيز( 29»اين«شود كه نه بر   ميظاهر) مشترك (28 محمولي مثابه به
  .شود  مينيز حمل) چيزها(

در  31 آغاز حركتواقعي جهان محسوس و منشأ توانند علل  نميمثل مفارق افالطون .2
 و هم علل به 33شود كه مثل هم علل وجود  ميگفته، 32فايدون ي اما در رساله . باشندجهان

 باز هيچ چيز ،ود داشته باشند حتي اگر هم مثل وج،وجود اين با .ندا اشيا 34وجود آمدن
 گوناگون ي چيزها،نآورد و به تبع آ را به حركت دراشياكه چيزي   مگر اين،يدآ  نميپديد
 وجود ها  مثالي براي آن، افالطوني  كه بنابر عقيده،دنيآ پديد ، از قبيل خانه و انگشتر،ديگر
ل به مثل است ممكن قائ ها نآن روشن است كه حتي چيزهايي هم كه او براي يبنابرا .ندارد

كه براي   همان علليي واسطه درست به يندآو هم به وجود  35است هم هست باشند
ن يا بر  بنا).36مو : فصل،11(  مثلي واسطه نه به ،شود  ميچيزهايي مثل خانه و انگشتر يافت

 جواهر به  هيچ مثال مفارقي وجود ندارد و كلياترد كهيگ  ميجهينت ارسطو استدالل،
  .يندآ  نميسابح

شنهاد يپ اشياريزي شناخت حقيقي از براي پيدگاه ين ديا  اوالً اگر،به گمان ارسطو
 اگر براي توجيه عليت طبيعي طرح سازد و ثانياً اين مقصود را برآورده نميشده باشد، عمالً

ي از كه يك(  پيشين نفسنبوداو با اعتقاد به . سازدشده باشد، آن مقصود را هم برآورده نمي
 و اشيااز ها   آن ضرورتي هم در وجود جداي،)باشد اختالفي وي با افالطون نيز مياضعمو

  ارجاع كثرت به وحدت هم بدون نياز به طرح،ديد و اساساً به گمان او نمياشيامقدم بر 
  . استپذير  توجيه،مثلدگاه يد

 بر يعالم دناضافه كر مثل دگاهيد طرح ،توان گفت از نظر ارسطو مي،به طور كلي
 فلسفي ابهامات  و بر مشكالت كه تنهااست يكيزيمتاف  بدون هيچ مبنايي هستالموع

 با ،نگاه ارسطو  از. بلكه محال است،فايدهتنها بي نهدگاه ين ديا ، از نظر اويحت  وافزايد مي
 ،دگاهيد؛ زيرا با اين شناخت ي مسأله است و نه پذير  حركت توجيهي  نه پديده، مثلدگاهيد

 معقول به صرف الفاظي مانند ياشيا محسوس را با ياشيا ميان ي توان رابطهنمي
 با معقول مفارق، محسوس ي آنچه براي ارسطو در توجيه رابطه .توجيه نمود» مندي بهره«

ن مقصود را ي ادگاهي د اين، كه به گمان وي،به عنوان علت، مهم است سنخيت آن دو است
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باشند؟ ها   آنبايد جدا و مفارق ازچرا مي ،ندا اشيا اين ثل حقيقت زيرا اگر مكند؛  نمينيمتأ
 گسستگي ميان ي گسستگي است؛ بر پايهدگاه يد اين ،گريعبارت د و به) 37 :، ص11(

  ).91 :، ص29(هاي ثابت و جهان ابدي ايده ريمتغمحسوسات  جهان
 در ييك ارسطويزياف مت نقش، بدون شك،دگاهين دي اي باره درياز هر نوع داور  جدااما

ن ي موافقان و مخالفان ايسو ن تقابل ازيا گرفتن مورد استناد قرار و  مثلدگاهيدف يتضع
ه بيش از هر كس ديگري به افالطون نزديك بودارسطو  .ده گرفتي نادتواني نمدگاه رايد
  .ه استشناسي افالطون داشت و فهم دقيقي از هستي)يخيتار  وي زمانينبود گسستگ(

    ابن سيناينقاد . 3. 8
 داشتهدخالت   مثلي هينا از نظريابن س در فهم ياساس ي توان گفت كه سه نكته يم
  :است

 كه در ، فرد محسوس يكي:هستند  دو دسته افرادي دارا،ن عالمي در ا موجودانواع .1
  . است موجوددر عالم مثلكه  ، فرد معقولكردني است و ديگري ن عالم مشاهدهيا

  . است خود علت فرد محسوس)يمثال( لفرد معقو .2
3 .علت بهره ي بودن بجاودانه يژگيو از  آنفرد محسوسِ اما ،جاودانه ست  اي فردفرد 
  . است
 است كه ي از تصوري ناش،زي باور به فرد محسوس و فرد معقول از هر چكهديگو  مييو
ز موجب يه دو چء بيم شيكنند تقسي گمان ميعنيكنند، يم فهم مي آن را از تقسيبعض

  و فاسد انسان محسوس:تي انساني مانند دو انسان در معناز خواهد بود،يوجود آن دو چ
ك از امور ي هريكه به ازا (يموجود مثال ،يونگاه  از .ريتغي اليِ ابد مفارقِانسان معقولِ

 مفارقتش، عقلْل ي است كه به دلي موجود)استپذيرفته شده ان يافالطوناز سوي  يعيطب
  ).320 - 319 :صص ،1(رند يناپذن معقوالت هستند كه فساديرا اي ز است،شر به دركقاد

 از افرادش يبعض ،عت واحدي طبكي  درستي ممكن ن اوالً معتقد است كهنايابن س 
  وده شده در عوارضيمحتاج به محل و پوش  ويگر مادي دياز محل و بعضاز ين ي بمجرد و
مجرد و علت و  ي برخستيسته نيشا عت واحديد طبافرا و ثانياً  باشندي ماداتيخصوص

 ي اقتضانفس ذات اگر .گر باشندي دي بالذات مقدم بر بعضيبرخ  و معلول وي ماديبرخ
 ،دي نما بودني مادياقتضا عتي مجرد باشند و اگر طب افرادي د همهي با،تجرد داشته باشد

بعد از جرح نا يس  ابن،حال ه هر ب.)557 - 556 :صص ،2( باشند ي آن افراد مادي د همهيبا
 ،ات شفاياله  دركند،  ميدگاه افالطون واردي دبهكه  )شآثار مختلف در ( خوديها ليتعد و

  . كند  مي حمليعي طبيا همان كليخارج  منطبق بر اشخاص در يبه كل مثل را
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ل نشدن به ئ از قايكه ناش ،ناي ابن سيقادهات انبهدر پاسخ نگارنده معتقد است كه 

 يان بقايتفاوت م غفلت از ،وجود و 37تيان حكم ماهياشتباه م ،ك در وجودياصالت و تشك
ان ي اشتباه م،شرط ال شرط و ماهيت به هان وصف ماهيت البي اشتباه م،ي نوعيبقا  ويفرد

 كه كلي طبيعي در حد ذات مسأله  و توجه نكردن به ايني و وحدت اطالقيوحدت عدد
  : توان گفت كه  مي،باشد  نمي متصف... وحدت و كثرت و  به هيچ صفتي از قبيل،خود

قت يعت و حقي اما در طب، بودهي جاراتيرمشكك از ماهيغ افرادن اشكاالت در يا .1
، علت )مجرد(  باالتري ست كه مرتبهي نيچ منعيه  وباشد  نمي وارد) مراتبيدارا( مشكك
  . خود باشدي ماد مادوني مرتبه

 درجات ي داراعتيك طبي ندارد كه ي است و اشكالپذير كيتشك 38يذات و ذات .2
  39.مختلف باشد

ن ين به ايلئ قا:ديگوي امر مفارق را انكار كند، مك به عقل بودنِكه مدر نيبدون ا يو
موجودات و  رند كه اوالًيگي را در نظر مي واحدي معنا،تي مانند انساني مفهوميبرا دگاهيد

كه با شود  منسوب مي مستقل ياً آن معنا به وجودي ثاناند، اشخاص در آن معنا مشترك
كه موجود است، معقول است و   و عالوه بر آن و موجود استي همچنان باق،بطالن اشخاص

 ي مسأله گرْي مشكل د امور محسوس،ي مثل برايِعيت طبيعالوه بر مشكل عل .مفارق
  بوده،ناي ابن سد نظردگاه به شناخت امور محسوس است كه ميد و امكان كمك آنشناخت 

را مثل ين اعتقاد را داشت؛ زيداند، همچنان كه ارسطو هم هميحاصل مي ب،آن را از اساس
اگر در حدود و معنا مطابقت . ا ندارنديدر حد و معنا با امور محسوس مطابقت دارند يا 

 :ص ،1(د باشنيل و تعقالت ما مي خواهند بود كه مخالف امور متخي اموري ندارند، از جمله
 يبرا ،ميهست يترل تازهيمحتاج به دالها   آن اثباتيكه ما برا نين عالوه بر ايبنابرا). 337

ح كرده و گفته ي همچنان كه ارسطو هم به آن تصر، نخواهد داشتي ما هم حاصلشناخت
ها   آنن است كهيرا فرض بر اي؛ زستنديگر سودمند ني ديزهاي شناخت چياست كه مثل برا

اگر در .  ندارندين جهاني از موجودات ايتي حكاي چ نحوهي هستند و هيگريودات دحداً موج
ماهيت ن مطرح خواهد شد كه چرا يشي هستند، مشكل پيكيحد و معنا با امور محسوس 

 يكير و چرا ي فناپذيگريدان و دي جاويكيچرا و   محسوس،گرْيد معقول و فرد ديك فرد باي
   معلول باشد؟يگريعلت و د

ن يقاً به هميمشكل خواهد بود و دقها   آني ه رابطهيهم توجو ها   آنن هم اثباتيرابناب 
 يادهيدگاه مثل فاي ديتوان برا  نمياعتقاد داشتل بود كه ارسطو ين قبي از ايليا داليل يدل

 ي مسألهه كرد و نه به ي را توجيتوان با آن حركت و دگرگونيرا نه ميدرنظر گرفت؛ ز
ابن سينا نيز همچون ارسطو  ،تيدر بحث عل). 36 :ص ،11(كند ي مين كمك چندا،شناخت
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) فرد معقول(ك فرد يت يرا اگر علي زداند، ي ناكارآمد م،ن عالميه حركات ايمثل را در توج

 عارض شدن عرض ي واسطه د بهي ذات آن نباشد، باياقتضا) فرد محسوس(گر ي فرد ديبرا
 يبرا واقع شدن  علتيهم برا) مثل(دات مفارق ن خود موجويخارج از ذات باشد و بنابرا

ازش به آن ي محسوس نن امرِيازمند عارض شدن عرض خواهند بود و اگر اي ن،محسوسات
ن خواهد بود يش ايامر مفارق در صورت عارض شدن آن عرض بر آن امر مفارق باشد، معنا

د و اساساً  خواهد شياز محسوس به معقول هم منتفي ن،كه در صورت نبودن آن عارض
كننده است نه وجود خود امر  نيي تع، به وجود امر مفارق نخواهد بود و آنچه در واقعيازين

  . بلكه وجود عارض است،مفارق
ت بدان منتسب يكننده در وجود امر محسوس است و عل نيياگر گفته شود آنچه تع

در آن صورت  امر محسوس هستند،  علتبلكه مفارق همراه با عارض است نه وجود عارض
ز اقتضا ين عارض به همراه محسوس نباشد؟ و چه چيش خواهد آمد كه چرا اين سؤال پيا

 ،1( محسوس شود؟ يت با مفارق داشته باشد؟ و از آن جهت علت برايكرده كه عارض مع
 تر از عارض شدن هستيشا  است كه عارض شدن اعراض بر مادهين در حاليو ا) 329 :ص
  . ستبر امر مفارق اها  آن

 ي افالطون هم به آن آگاهخود  البتهكه ( در كالم ارسطو وجود داردي جديانتقاد
 است  فرض شدهكه نيآن ا و است  نشدهبه آن اشاره نايابن س ينقاد در كه )داشته است

ل يطبق دال «،ارسطو نظر از . شناخت استي مسألهه ي توج مثلْدگاهي دي از كاربردهايكي
 وجود داشته يد مثالي باشوديافت مي از آن ي هر آنچه كه دانشيبراها،  از دانشياستنباط

 از ياري و بسيامور سلب ،»ريواحد در برابر كث «يد برايباين ميبنابرا). 34 :ص ،11(» باشد
ر يها و به تعب و نسبت ها  و تمام اضافهميشيانديمها   آنز ما بهي ني كه بعد از تباهيامور

ز كه متعلق شناخت ما ي نيد و شرّيامور پلبراي  ،مياشاره كردتر به آن شي كه پ،سقراط
  جواهر قائم به ذات مثلْ،كه در فرض افالطون يد قائل به مثل شد، در حالي با،شونديواقع م

  .  بلكه محال است، آساني نه كارينين چني ايهستند و جمع جواهر با امور
    

  شبههدو   دفع .9
گر يد كيهمراه با   دو مطلب را،ات شفاياله ژهي به و،ود از آثار خي برخ درنايابن س .1

به را ن توهم ي ممكن است او ) استاتي كم تجرديگري صور مجرد است و ديكي( ذكر كرده
 در ن مطالبي ذكر ابوده، مطلب جدا دواين  ،در واقع اام ، هستنديكي دو نيد كه اوروجود آ
وجود دارد ن دو يا اني م، جهاتياز برخ  است كهييها ل شباهتي به دلي وي از سوكنار هم
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 يدارامتصل و منفصل  اتيتجرد كم  و)ل مثليقب از(صور مجرد ل كه ين دلينه به ا

   40.باشند  مييكي بوده و ي فلسف وي استدالليوستگيپ
ن شبهه مطرح شود ي انا به مثل،يابن س  ارسطو وكرد ي ممكن است با توجه به رو.2

 ي جسمانياعضا  اجزا وي برا كهميريست بپذيبا  مي،ه مثلدگايرفتن ديكه در صورت پذ
 در پاسخ . گرفت در نظر جدايد مثالي با)ها  آني مادنوع عالوه بر( زي نيموجودات ماد

 ، مستقل در عالم محسوسي انوع مادعي جمي ما برا،دگاه مثليتوان گفت كه طبق د مي
 تحت يِتمام انواع ماد به نسبتش م كهيل هستئ قاوجود  در مستقلْمجرد يِ عقلك مثالِي

 به نحو جا كيها را  آن در  موجود متكثريروهاين  وتمام كماالتبوده،  ي مساورشيتدب
 در يان انواع ماديم  موجود دريها  كثرتن تماميبنابرا. ست دارا،كثرت در وحدت ط ويبس
  . وجود واحد هستندموجود به ،ها  آنيعقل وجود و فرد

  

  دگاه مثلين اثبات ديبراه. 10
  ك در وجوديتشك. 1. 10

در خارج ... ، باقي و دائم افالطون از فردي واحد،گاه كه آنمالصدرا معتقد است  )الف
 بلكه ماهيت فرد ،شرط نيست كه به تناقض بينجامد  منظورش ماهيت البه،كند  ميصحبت

 41اي ه سع عاري از قيود مادي و طبيعي است و داراي اطالق،واقعبر  بنا مجردي است كه

  يكي از داليلي كه ابن سينا در رد مفارقات بيان.)47 :ص ،24(باشد  مي ) اي هسع تيكل(
، 24( )است  افالطوني نيز جاريمثُل در ابطال صور مفارق يا داليلي است كه عيناً( دارد مي
 اگر داراي ماهيت ،داراي فرد مجرد و مادي استكه اين است كه طبيعتي  )175 :ص

 در تجرد و تجسم يا مادي و معقول ، يكي باشدشد و فرد مجرد و مادي طبيعتاًواحدي با
 حقيقتي كه داراي يك حد و يك ماهيت است ، در واقع.توانند مختلف باشند  نميبودن

نيازي و نيازمندي به ماده با هم اختالف دارند و يكي مجرد معقول و  چگونه افراد آن در بي
شكال  انيا ،صدراد ي از د. مادي محسوس و متغيرفرد ديگرْكه   درحالي،قائم به ذات است

به تبع ،  ولي معتقد است كه در ماهيت مشكك، درست استبوعلي در ماهيت متواطي
 اقتضاي تجرد و عدم آن نسبت به يك ،در حقيقت). 74 :، ص24( چنين نيست ،وجود

 ، مشكك باشد ولي اگر حقيقت واحد، غير ممكن است، واحدي حقيقت واحد در مرتبه
   .تواند اقتضاي تجرد و برخي ديگر اقتضاي ماديت داشته باشد  ميبرخي از مراتب آن

 ات را اصل در تحققي كه ماهيكسان يكي :ل به مثل شوندئتوانند قا  نميدو گروه) ب
ت يتواند آ  نمييتيچ ماهيه گرند ويد كين يات متبايرا ماهيز، )تياصالت ماه(دانند  مي
 .ها  آني مگر وجود اعتبار،ستيمتحقق نها   آنني بي وجه اشتراكراكهچ ، باشديگريد
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 ن قلمدادي متبايقي موجودات را حقاي ول،دانند  ميلي اصي كه وجود را امريكسانديگري 

ان به طور ييمشا نا ويابن س . بداننديگريت دي را آيتوانند موجود  نميزيها ن نيا .كنند مي
  .ن نظر هستنديل به ائ قايكل

ز يموجودات نبوده،  لي اصي امروجود :ميين است كه بگوين قول ايبهتر نيابرابن
 ،ك موجودي ي برايعني؛ ) وجودقتي حقك دريتشك(ستند يگر نيد كين از ي متبايقتيحق

 ينور ي آن مجرد عقلي ك مرتبهي به اين صورت كه ،ميل باشئضعف قا مراتب شدت و
  . باشدي ماد فرديب مرْو فرد مجرد  باشديگر آن فرد مادي دي مرتبه و) مثل(

  ممكن اخس و  ممكن اشرف.2. 10
 ديگري از در مقايسه باها   آناگر دو موجود ممكن را با هم در نظر بگيريم كه يكي از

 داراي كماالت بيشتر را موجود اشرف و آن  موجود كماالت وجودي بيشتري برخوردار باشد،
  است كه ازيموجود) مثل( اشرف يعقل موجود ني بنابرا.ديگري را موجود اخس نامند

ن مطلب ي ا.محسوس خود است  وي ماد اخستر و برخوردارتر از نوع في شر،ث كماالتيح
 . است42 امكان اشرفي قاعده برگرفته از
 از قواعد  كىي« : استفاده كرده استن قاعدهي ااز ،اثبات مثل يبرا خ اشراقيش )الف
   اشرف  ممكن  كه  است  آن د، مستلزمي وجود آ  به43 اخس ممكن   هرگاه  كه  است ني ا اشراقى

 ؛)39 :ص  ،21 ؛166 - 164: صص و 156 :ص ،20 ؛367 :ص ، 19(» د باش وجود داشته
) اخس(  پست،شي خويبه حسب جهت وحدان ،)واجب الوجود بالذات( چون اگر نور االنوار

) ك جهت دارديرا او فقط يز( ماند  نمييباق  اشرفيجهت اقتضا ،اقتضا كند  رايظلمان
 ن جهتيا . دارد كه آن را اقتضا كنديبه جهت ازين ،گاه اگر اشرف موجود فرض شود آن

 را اقتضا يبه حسب آن پست ظلمان و االنوار دارد  خواهد بود كه نوريآن جهت اشرف از
  .كرده است
دور موجودات مجرد پيش  ص وجود و به ، موجودات ماديصدور  وجود وبهتوجه  پس با

  .ندا موجودات ماديبرتر از  موجودات مجرد زيرا توان پي برد، ميها   آناز
د تا يبا ،)االشرف فاالشرف (طور مرتبه  مبدأ متعال ب ذاتي هيصدور عقول از ناح )ب

نازل نزول كند كه جهات متكثرِيحد كثرت موجود  باشد كه ي به تعداد، موجود در آن حد
: تصور استمن كثرت بر دو وجه يا .توجيه گردد) عتيطب( عالم بعد از عقل ي هئدر نش

 هي به عقول عرضيه منتهيست كه عقول طولا ني عبارت از ايكثرت عرض. ي و عرضيطول
ت وجود ندارد يت و معلولي علي گر رابطهي د،هين عقول عرضين اي ب.شوند  مي)ل افالطونمث(

 ،ن عقوليسبب اه ست و ب اآن وجود دارد كه مدبر) مثال(ك عقل ي ،ي هر نوع ماديازاه و ب
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 ثُل افالطونم ايارباب انواع  ن عقول رايا. ابندي  مي انتظام، موجود شدهعتي در طبيانواع ماد

  .44)58 :ص ،2: ج ،24( نامند مي
. است معلول  ضعف وجودىتيمالك معلول مباحث علّت و معلول، ثابت شد كه  در)ج
 تر فياى كه موجود ضع ترى را فرض كرد به گونه يتر و قو  كامل جا بتوان موجودپس هر

ن فرضى ياستقاللى نداشته باشد، چند و نسبت به آن ي از وجود آن به حساب آيپرتو
ر يرناپذيي ذاتى و تغ ي ا  رابطه،ن علّت و معلوليت بي علّي رابطهثانياً  .ضرورت خواهد داشت

ه علّت و  و محال است كگى ذاتى به وجود علّت فاعلى دارد وابستعنى وجود معلولْي ،است
 محال استطور كه  همان ،) وابسته به وجود معلول گرددوجود علّت( جا شوند ه جابمعلول

 تي علّّي رابطه.  نداشته باشد وابستگى به آن،خود وجود  درزى صادر شود كهيمعلول از چ
 ،ن بروديب از ابستگى وجودىِ معلول به علّتكه و  ضرورى است و محال استي ك رابطهي

و  مساوى با ضرورت آن است تيپس امكان معلول. ابدي تحقّق واند بدون آناى كه بت به گونه
سلب (صورت امكان خاص ه ن دو موجود را بيت بي علّي توان رابطه  نمىگر سخن،يبه د

 و يگريبراى دها   آنى ازكيطورى كه هم معلول بودن   ه ب،در نظر گرفت) نيضرورت از طرف
پس اگر معلول بودن . كدام ضرورتى نداشته باشد چيهم معلول نبودنش ممكن باشد و ه

  .وجود نخواهد آمد  ه ب، ضرورى خواهد بود و بدون آن،گر، محال نباشديز ديزى براى چيچ
م كه هر ي اگر تعدادى از موجودات را فرض كن: گفتتوان  مي،مقدمات فوقبا توجه به 

ك يتشك( بشود تر في وجود ضعيبرا گرى باشد بتواند علّتيتر از د ي قوكهها   آنكدام از
خواهد گرفت و تر قرار  في مقدم بر موجود ضعي ترى در مرتبه ي هر موجود قو،)خاص

 محال تر از آن  تا برسد به موجودى كه فرض كامل، علّت خواهد بود،ضرورتاً نسبت به آن
   .چ موجودى را نداشته باشديت براى هي امكان معلول و)خداوند متعال( باشد

گر جواهر است و يتر از د  عقالنى كه كاملي، وجود جوهر امكان اشرفي  قاعدهبنا بر
  وجودي ن مرتبهيتر ي عالنياى ب شود و واسطه باشد ثابت مىها   آنتواند علّت براى وجود مى

 هيتوان وجود عقول عرض  مى،ن اساسيابر . وجود خواهد بود نِييپا و مراتب) خداى متعال(
توان تعدادى از جواهر عقلى را فرض كرد كه  عنى مىي ،ز اثبات كرديرا ن) ل افالطونمث(
ك نوع از يعلّت براى ها   آن اما هركدام از،گرى نداشته باشديتى نسبت به ديكدام علّ چيه

  .تر دارا باشد طيتر و بس صورت كامله تر باشد و فقط كماالت همان نوع را ب موجودات نازل
ن اشكال مطرح شود كه ي ا، اثبات مثلين قاعده براي ممكن است كه در استفاده از ا

 اشرف با ممكن اخس ست ممكنيبا  مين است كهين قاعده اي ايط اجراي از شرايكيچون 
ت يك در ماهيمثل با تشك  اثباتيبرا ن قاعدهي اي پس اجرا، باشنديواحد تي ماهيدارا

ت به تبع يك در ماهيم كه تشكييگو  مياما در پاسخ .ك در وجودينه با تشك ار است وسازگ
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د يآ  ميشين توهم پي ا،خارج با وجود متحد است ت دريچون ماه ك در وجود است ويتشك
  .ستين نيكه چن ي درحال،گردد ي آن برميستيچ ت وي به ماهءيك شي مراتب كه
   محال بودن طفره.3. 10

 ض وجوديفتوان گفت   مي، امكان اشرفي قاعده ك در وجود ويبا توجه به تشك
 به فرد ، عبور نكندي و مثالي كه از فرد عقليتا زمان ست از حق متعال نازل شود ويبا مي

به عبارت  . محال است،د كه در عالم وجوديآ  ميشي وگرنه طفره پ،رسد  نمييمحسوس ماد
چه در قوس صعود و چه در  ،ر امور معقولچه در امور محسوس و چه د (طفره مطلقاً ،گريد

 طفره ، محال است45ي كه طفره در مسافت حسيطور  همانيعني .باطل است )قوس نزول
تا  شا يعير طبيس  دري اوليوالين هيبنابرا .باشد  ميز محالي ني عقلير تكامليمس در

 بالملكه عقل تا به مقام يوالني هرد و عقليگ  نميهيه نگرفته است صورت نوعيصورت جسم
  . شود  نمي بالفعل عقل،ده باشدينرس
   حركت.4. 10

 اصوالً ند وا جوش  حركت و جنب وي دارا، خوديابي كمال ري در مساشيا يتمام )1
 ي خود از سوييِت و مطلوب نهايدن به غاي رسي برا)قالب حركت در (ن طلب كماليهم
 دارد تا يحركت أاز به مبدي ن)قصنا(  متحركءيش نيبنابرا .هاست نآ نقص ي نشانهها  آن

 أمبداگر  و غاز كندآ دن به كمال خوديرس يبرا حركت خود را ، اويك از سويبتواند با تحر
افت ي خود دريحركت را از سو كد كه متحريآ  ميالزم ، او فرض نشودي براينيفرآ حركت

 ،ميشو  مينيضي دچار اجتماع نق،ن صورتيدر ا چراكه ،ستي نپذيرفتهن يكرده باشد كه ا
  الشئيعطم«ه ك يحال در،آنهم واجد  است و  هم فاقد كمالءيك شين معنا كه يبه ا

ست يبا  مي كمالي هضا افيعني ؛»ستي خودش فاقد آن نك شئْي ي ؛ اعطاكنندهس فاقدهيل
 ني اول اگر.)كمتحر( ازمند كمالي نوجودد  نه خو، باشد)كمحر(  كماليدارا أ مبدياز سو
ق واسطه قرار يطر م كه ازيري در نظر بگي همان نوع ماديِمثال عقل ن رايفرآ ركت حأمبد
 أ منش، خودينوع ماد در )ءي دوم در حركت شأ مبدي مثابه به( جسم يعي صورت طبدادن

   .شود  مي مطلوب ثابت،شود  ميراتيثتأ
ن يت ا اسيهيآنچه بد ؟ا حركت رايم ينيب  مي ما متحرك را، حركتي دهيا در پديآ )2

 خود يعني ،شود  مي ما ضمن توجه به متحرك مشخصيبرا است كه مفهوم حركت
متحرك را   است كهيتيخاص قت نهفته در متحرك وي مربوط به حق حركت اصالتاًي دهيپد

 ي كننده ني بتواند تضم)حركت( كه كمال مورد بحث ني اياما برا .كند  مين كماليواجد ا
حركت  يان اجزايت ميد سنخي با، باشدل خوديت اصيادن به غيرس  درءي شيقيكمال حق

 محفوظ ي زمانتيسنخ محفوظ باشد و )بخش به موجودات كمالهاي  هواسطي  منزله به(
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كه ضامن د نريژه الگو بگي ويقالب  از حركتمقصد  وأ مبد و متحرك،است كه حركت
ند ي در فرا،نيا بر عالوه .خود باشد ني راستياز الگوها   آن دور شدن مانعتشخص مواد و

 ي شاكله ت ويهو ،آن ق اتكا بريك موضوع ثابت دارد تا از طرياز به يمتحرك ن ،حركت
ل است، پس يتبد ر ويي مدام در حال شدن، تغعتيچراكه ذات طب، حفظ كند ل خود راياص

 ني روشن است كه ا. ضرورت داردءيت شيهو و ن شاكلهي اي كننده  حفظك ضامنيوجود 
 يِ افراد مادي تا نسبتش به همه  باشديعقل مفارق ود ين بايراست ي الگوبت وموضوع ثا

به ن دي در رسيفساد نوع ماداز  ،خود يبقا  ثبات وقي طراز زي نو  باشدي مساو،مادون خود
 ،ءي شو مقصد أ مربوط به مبدتيانحراف از هو  وياز تباهآن را   كرده،يريجلوگ كمال خود

 ريمس  درءيشن آ ت و هدفيغا  ويعقل مثال را ني راستين الگوي ا.ن نگاه داردادر ام
   .ميدان  مي خوديابي كمال

ن يچون ا جنب و جوش است و  حركت ويعت داراي ذات طب،يبر حركت جوهر بنا )3
 عتي طباما). عللي اليالذات( از به علت نداردين ،ن جنب و جوشي ايبرا ،ست اويحركت ذات
 يجسمان ال ويد خودش سي نبان علت لزوماًيا به علت دارد واز ي ن، وجود خودي در نحوه

 مادون يجسمان  افرادي  مفارق باشد كه نسبتش به همهك موجود معقولِيد ي بلكه با،باشد
  ويقت مثالي حق فاعل وت را بهين نوع عليا ما .ر باشدي نامتغيقتيحقبوده،  ي مساو،خود

  .ميده  مي نسبتءيمعقول ش
  ي عقلفاعل مفارق .5. 10

د ي با،ندا  حركتيدارا ،در ذات خود يحت و) عوارض( اتيخصوص  دراشياجا كه   از آن
 ،ن صورتير ايغ در .وجود داشته باشد )جسم وحدت ي براضامن حافظ وك ي( قتيحقك ي

 حركات ،يو گرم ي سرد،همچون رنگ (يعي موجود در انواع طب مختلفيها يژگيواوالً 
 از جهت ، خوديذاتت كر در خالل حاشيا  ثانياً؛كند  نميدايروز پب...) وانات وي در حياراد

چراكه قالب ، شوند  مييمتالش ده و دچار تضاد ش،ت خوديحفظ وحدت شخص
مافوق در  يا  مرتبهبنابراين  .ت خود ندارنديشخص وحدت  حفظيبرااي  هكنند نيتضم

صورت (ن و نازل خود  مادوي ر در مرتبهيثأق تياز طروجود دارد و  اجسام يعيصورت طب
  .شود ميها   آن مختلف دريها يژگيجاد وي باعث ا،)ي انواع ماديعيطب

 ي منزله به( ياز به فاعل عقليكه ن ندهست ييها  در حكم قابليانواع مادبر اين اساس، 
 است كه با واسطه قرار دادن ي عقل مفارق،در واقع ين فاعل عقليا  دارند و)يعلت فاعل

پس . شود  مي باعث، جسمآن در ات مختلف رايجاد خصوصي ا، جسميعيهمان صورت طب
با لحاظ كه  دارد مافوق خود يعقل از به فاعلين ،يژگيك وي جادي اي برايعيهر صورت طب

 ) خود داردي بر قابل مادي تقدم وجوديفاعل عقل( يعي و قابل طبين فاعل عقلي بي مرتبه
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  وشود اسناد داده مي يعل عقلا ابتدا به فيااشمختلف در  يها يژگيتوان گفت كه بروز و مي

هاي  هاز واسطاي  ه واسطي فاعل مفارق عقلني االبته . استيعيطب سپس مستند به صورت
 جهت ) االسبابمسبب( ض از حضرت حقيافت في دري است كه مجرا تعاليحق

  46 .باشد  مي به اجساميبخش شكل
 علت و معلول  بودن سنخْ هم. 6. 10

 يريناپذ تخلف ي هرابط  در. است»ان علت و معلوليت ميسنخ« ي فلسفول اص ازيكي 
  صدور خود كه هر معلول از علت خاصماي هرفتي پذ،است معلول برقرار ان علت ويكه م
 تام معلول دحتوان   ميعلت را  كهاست واضح يقدرمعلول به  علت وان يم تيسنخ. ابدي مي

  كماالت معلول دريتمام(  در نظر گرفتعلت خود ثرا ناقص و دحتوان  يم معلول را خود و
اگر  .شود  مي اصل خود شناختهيمعلول از رو .معلول استاصل   علت.)نزد علت حاضر است

 از يزيد انتظار داشت كه هر چي با،سنخ نباشند هم وابد يصدور ن  علت خوديمعلول از رو
ز با توجه به وجود ين و 47ستي نينرفتين پذيكه ا ابديصدور  )دخو گانه بايب( گريز ديچ هر

 ممكن اشرف ي هيسا  امتداد)معلول( ممكن اخس توان گفت  مي،ت در عالم وجوديسنخ
  .)مافوق خود است ي مرتبه طول  در مادونْي همرتب هر(  است)علت(

 ي مثابه به ( و عالم ماده) علتي مثابه به( ان مثليت مي است كه سنخيادآوري شايان
 امكان ي  چراكه بنابر قاعده است،)قهيرق قه ويحق( فرع اصل وان يم تيوع سنخاز ن )معلول

قت يحق محسوسات در ان مثل ويل به اتحاد مئ ما قا،قت وجوديك در حقيتشك اشرف و
 قتيحق در )محسوسات( فرع و) مثل( اصل اني مينين به تبايبنابرا. ميوجودشان هست

 ،دگاهين دي طبق اني بنابرا.ميدان  مياتب وجود مثلمحسوسات را از مر م ويندار وجود اعتقاد
 را يريناپذ فسادبقا و يژگي و،هستند ي هستأتر به مبد كي و نزدمعقول مراتب چون مثل از

  .لحاظ كرد ها  آنيبراتوان  مي
  

  يهست )كي صفر و( 1 و 0 ي هيفرض. 11
ن يكه هم( ر داشتها باو  تمام مثال فوقِيبه وجود مثال ستيبا  مي،دگاه مثلي دبر بنا
كه نسبت  نيتوجه به ا ز باي ن و)باشد  ميان مخلوقاتي در مينيآفر  رمز وحدتيمثال اعل

 كه جا آن  ازتوان گفت  مي،با موجودات مادونش برابر است) اشيا يمثال عقل( معقول مفارق
 صفر و از اعداد ي محدودي  در دامنه صرفاًشود  ميمانجا  كهييها  پردازشي تمام،انهيدر را

هر   ازمختلف،هاي  هافت داديبعد از در انهيك رايمختلف  يها يخروج( دگير  ميك انجامي
انه ي را،واقع درو  )48شود  مي رمز،نين دو عدد معي همي  دامنه در، كه باشديدانش

 ي با استفاده از الگورا صرفاً...  ويرگري تصو،يلي تخ،ي هنر،ي محاسباتيها يخروج
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 ني بنابرا.دهد  ميانجام ) مختلفيها نشيالبته با چ( كي صفر و ت اعدادي با محورينيرمزآفر

ان دو ي از تعامل مفقطكه  ،انهيرا در متنوع يها پردازش  نامحدود ازي گستره نيتوجه به ا با
م كوانتوم ي همچون مفاه، دوآنهاي  هرمجموعيز  وتي نقش زوجنظر گرفتن دون درب( عدد
ه را ين فرضيتوان ا يم ،دشو  مي حاصل)ها حصوالت توسط آن مجادي ا در،...ات وياضيدر ر

ز محدود به يعالم را ن  موجودات دريوجود دارد كه گستردگ تين قابليمطرح كرد كه ا
ها   آننشياساس خلقت و چ ها، الگو و  به آنيابي م كه در صورت دستيكن ني معييرمزها

 قهي الحقطيبس«ي  قاعده دگاه مثل ويه با توجه به دين فرضياثبات ا. ز مكشوف خواهد شدين
ان علوم مختلف ي در ميدي فصل جدجادي با اتواند  مييحت،  دور از ذهن نبوده،»شياكل اال
  علوماني مشتري بيجهت سازگار  در،)گر علوميد ان فلسفه وي ميپل( اي هرشت انيت ميبا ماه
  . كنديانيشا ه ما كمكب ،شناسي ستيك و زيزي ف،اتياضي رژهيو  به،علوم گري با ديانسان

  

  گيري نتيجه .12
دارند،   خارج از اشخاصم به ذاتئ قاكه مثلْ وجود مستقل  ارسطو قبول ندارد)1
خارج از اشخاص  و م به ذاتئمستقل قا  وجوديدارا كه افالطون معتقد است مثل يدرحال
 كي اگر شما ن نكته اصرار دارد كهيافالطون بر ا).  دارندينيخودشان وجود ع(اند  يماد

 محسوس اوست كه از چشم شما پنهان ن پرتوِي ا،د كه مرده استيرينظر بگ انسان را در
موجود )  معقول آن مستقلوجود( شود  ميآن كه به مدد عقل درك قتي اما حق،شده است

توان   ميزين ا انسان ريجاودانگ  مشكل بقا و، افالطونيِن تلقيپس با ا. ستير نيفناپذ بوده و
  . كردحل

ت آن و هم ي علي مسأله هم ، مثلدگاهي ددر نقد خود بر نايابن س كه نينظر به ا )2
ش ين توهم پيد اياست، نباكرده  نقد را )ورژيدم(  صانعي و الگو واقع شدن آن برازا ختشنا

  شناختنا امكاني موجودات مادون و يبراها   آنتيمنكر وجود مفارق، عل يو د كهيآ
 . بوده است) باشنديكيزيمتاف ي  جنبهي دارتوانند يكه م(ق عللشان يطرموجودات عالم از 

 :، ص5( 49ي و وجود حسيوجود عقل: ميكه دو نوع وجود دار ديگو  ميبه صراحت يو
 ي و وجود حسيوجود عقلز به ي ناست كه اومطلب  نيا گر انيب كي تفكنياالبته   كه،)231
ت ياو به عل .)659 :، ص7(نموده است  رذك  برهان، آنيبرا يحت  و داشته استيآگاه

ن مطلب در اكثر آثار خود، يز باور داشته و به اي موجودات محسوس نيموجودات مفارق برا
 :، ص3 :، ج8؛ 661 :، ص7( اشاره كرده و بر آن استدالل نموده است ،بلكه در تمام آثارش

 :صص ،4 ؛56 :، ص6؛ 196 و 144 و 98 و 96 و 68 :صص ،5؛ 75 و 22 :صص ،3؛ 22
116 - 117.(  
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ب يه و ترتي عاليت صدور افعال از مباديفيطور مشخص در ك  به،ات شفايهاالدر  يو

 هم متعرض ،المبدأ و المعادو در كتاب ) 423 :، ص1(كند يوجود عقول و نفوس بحث م
 از موجودات است كه يمراتب  قبول سلسله،يكه حاصل آن به طور كلاست ن بحث شده يا

دارد يان مي ب،رسند و به صراحتيم )خدا(ت به مبدأ كل ي در نها،گريد كيطول  در يهمگ
 عقول ي طولي  سلسله،ن عقلي مجرد به نام عقل است و از اي موجود خداوندكه معلول اولِ

ت ندارند ي مع،ره العدد هستند، در صدورشان از مبدأ اوليشوند كه گرچه كثيجاد ميره ايكث
.  است كه جرم آن ماده و صورت آن نفس استي فلكيتحت هر عقلو )  به بعد75 :ص ،3(
عت ي عالم طبييدايرسند، متكفل پيا عقل فعال مي به عقل دهم ين سلسله از عقول وقتيا

 ي موجود ماديتوان ادعا كرد كه موجود مفارق براي م،لين تحليبا ا .گردندير آن ميو تدب
 يت نوعيك ماهيت دو فرد يت، بلكه علي صرف عل، نهكند  مي انكار رااما آنچه. ت دارديعل
  . استيگري ديبرا

  اشارهن مطلبي ا بهي حت، اشاراتزدهم از نمط سوم كتابي در فصل سنايابن س
ست و ا  آناصول  ويق مبادي شناخت آن از طريزيچ شناخت ن نوعِيبهتر كند كه مي

 )ب نفسيو تهذ( ي جزئممارست در درك اموربا  اتصال به عقل فعال كه ي هيفرض اساساً
 اما آنچه  است،ن صورت گرفتهيقي و حصول شناختم نوع ي به منظور تحك،شوديحاصل م

ك ي دو فرد از ينيقيشناخت  است انكار مورد ،مثل گذر ره  افالطون ازشناخت دگاهي ددر
 را از يامور جسمانرد كه يپذ  نمينايابن سن يبنابرا.  استيگري دي لهي به وسيت نوعيماه

م و سپس گمان ي تصور كني كلرا به صورت معقولِها   آن ومير لواحق جدا سازيوضع و سا
  50 .ان هستندين معقوالت موجود در اعيم كه ايكن

 ارجاع داد يورص  بهتوان  مي راش عالميداي پيحت ،نايابن س مد نظر يفلسف  نظامبر ناب
 ي به صور افالطونيشباهت ندانتو  مي،جهت نيو از اباشد  يخداوند  تعقل ذاتي كه الزمه

كند يانكار م يو  كهند، اما آنچه راا موجودات  صانع در خلقتي كه الگوهاداشته باشند
او به ). 433 :ص ،1  و84 :ص ،3( از ذات است يحتها   آنيين صور و جدايوجود مستقل ا

 يافالطونرا با صور ها   آني سهيمقا ،لين دليبه هم ن صور معتقد است وي ايصدور اميق
   51 .كند  ميدگاه افالطون را مردود قلمدادي د،گذر ن رهي از همورد يپذ نمي

قت ي انكار وحدت حق بايو رايز، ستي مثل تمام ني او بر نفرواني پونا يابن س ي ادله) 3
نبود آن در  ك در وجود ويل شدن به تشكئعدم قا( در وجود كيوجود و ابطال تشك

 وصف ماهيت انيم  كردن اشتباه،يك ذاتيانكار تشك، ي حركت جوهري نف،)تيماه
 ،)يومعن( يت اطالق و وحديعددت آميختن معاني وحد ،شرط و ماهيت به شرط ال هالب

توجه نكردن به اين امر كه كلي طبيعي در حد ذات خود به هيچ صفتي از قبيل وحدت و 
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حكم ان يم ينگر كساني  و، غفلت از فرق بين بقا فردي و بقا نوعيمتصف نيست... كثرت و 

  . باطل شناخترا  قول به مثل،وجود حكم  وتيماه
 اتحاد ديباها   آنكه محسوسات و مثل ، امكان اشرفي  قاعدهيباتوجه به شرط اجرا) 4
ت سازگار يك در ماهي تشك بادگاه مثليد كه گفته شود يست ن الزم،ت داشته باشنديدر ماه

ن است يبه خاطر ا ،ميشو  ميلئت قاي ماهيبرااي  ه اگر مرتبراي ز،ك در وجودياست نه تشك
 ،در اصل شود و  ميكيتشك  مراتب وي دارا، به تبع آن،ت چون ذوب در وجود استيماهكه 

 .د اشتباه شوديت با وجود نباياحكام ماه ست ويك متعلق به خود او نين تشكيا
ظام خلقت،  همچون امكان اشرف، محال بودن طفره در نينيبا استمداد از براه )5

تنها  نه م كهي اثبات كرد،حركت  ومعلول ان علت ويت مي سنخ ويوجود فاعل مفارق عقل
 در تقابل با ،دگاه افالطوني ديمدآست، بلكه كاري ني برهاني  از پشتوانهيدگاه مثل خاليد

 ،ييدايپ نظام هي در توج آنيتر از ناكارآمد ار موجهيبس ،نايك ارسطو و ابن سيزيمتاف
  .باشد  مييعوالم هست راتب وم سلسله
   

  ها يادداشت
بوده،  ي مادياشيا افتني كمال يب شرط اصليند كه اتصال به عالم غد حكما معتقيالبته تمام. 1

افتن ي كمال ي كننده نيتضم ن مصداقي به اييكه اتصال نها(است  ن مصداقييتع تفاوت نظرشان در
 ستنديل به ارباب انواع نئ كه قاييها آن -الف: دگاه وجود داردي دو د،نهين زميا در). است اشيا

  را اتصال به عقل فعالي مادياشياافتن يت كمال ي نهاايشان. )انيئر مشايسا نا ويهمچون ابن س(
كه  دارد  وجوديعقالن ك فرد مجردي ي هر نوع مادي براندالن به ارباب انواع معتقدئ قا-ب. دانند مي

  خودي عقليمجرد مثال  اتصال به فرديمادانواع  افتنيل  شرط كماو خود است يماد فرد مدبر
  .است

2. Theory of forms 
بحث  در دانست،  ميخارج از ذهن انسان و مستقل از آن را اتيكلافالطون  كه ييآنجا  از.3

                                             ).202 - 201 و 175 – 173 :صص ،27( ل شدئقا  تذكاري هيبه نظرشناسي  معرفت
 ماتي التعلي المثل و مبادين في اقتناص مذهب الحكما االقدميف« :ن استينا چنيرت ابن سعبا. 4 

  .»... وقع لهميان اصل الجهل الذي ذلك و بي اليالسبب الداع
5. Idea ( يسيانگل ) =Idee ( يفرانسو )                 

6. meaning 
7. Eidos ( يوناني ) = form ( يسيانگل )                

8. Xenophanse  
9. Anaxagoras                                          
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10. Empedocles 
11. Stoy Xeyon                                        

  .)231 :، ص1 :، ج18( :به .ك .ر. 12
13. Karl Jaspers                                        
14. Eikonos 

 مثل در حل ي  نظريهآمد بودن  كار، افالطون بودهنظر آنچه مد توان گفت كه  مينانيبا اطم. 15
شتر ي پارمنيدس او را متوجه تحقيق ب، در حالي كه پيش از آن،بسياري از مسائل فلسفي بوده است

  .يل فلسفئمسا حل  دراش ييل كارايبه دل نه اثبات آن كند و  ميحقيقت مثل در
  ل بحث مثلي ذات شفايهاال به .ك. ر شتري بي طالعه ميبرا. 16 

17. Protagords 
  .ذكر شده است  افالطونميهماني ي  از آن در رسالهاي هنمون .18
  .اشاره كرده بود  شرط معرفتي منزله  بهيداريپارمنيدس به مفهوم پا ،ش از افالطوني البته پ.19
ر يها خ اگر انسان ن است كهيشود ا  ميفتايدر  افالطونگر آثاري و ديجمهوراز  نچه كهآ .20

 شوند و  مي آني فتهي ش،)معرفت آن+ ك يزيمتاف( بشناسند  را)يكيزيك عنصر متافي ي منزله به(
 تقدم ياين مطلب گويروشن است كه ا ).يمبادرت به فعل اخالق( ن عمل خواهند كردآآنگاه به 

توان ادعا كرد   ميي حت،ن نگرشيپس با ا. اشدب  مينگاه افالطون از بر اخالق  آنمعرفت وك يزيمتاف
جهان (  داردعت محسوسي طبي ماورايشه در جهانيها ر  انسانيقت زندگيحق  سالمت وي هيكه پا
 را يني نويها تواند افق  ميهم كند و  ميريناپذ اجتناب ك رايزي متافي  كه هم ورود به عرصه)معنا
ك يزي متاف،ين تلقيا  چرا كه دررمغان داشته باشد،به از يگر كيزيمتاف مدرن وهاي  ه فلسفيبرا

  .شود  ميقلمداد ها و نظم جهان  ي خوبي سرچشمه
 ن آوراي ما در خير را برتر از هستي و،ز متذكر شده استي نكه افلوطين طور  همان،افالطون .21
                    .دانست مي
 اين عالم ياشيا )دميورژ(سازد كه صانع  مي  به روشني اين ايده را مطرح،تيمائوسافالطون در . 22

  ).234 :، ص27( سازد  ميرا بر طبق الگوي صور
  .دگاه مثل پرداخته استيل ديتعد به جرح و ،زي نستيسوف ي  افالطون در رساله.23
ز ي نيرازين شيالد  قطب.كندي مطرح مدسيپارمن ي ها را خود سقراط در رساله ن مثالي ا.24
  ).ل بحث مثلي ذ23 به .ك .ر( ها كرده است ونه مثالن گيبه ااي  هاشار
 داشته يداللت ارزش يو ي مثل برايتوان گفت كه حت  مي،كرد افالطون به مثل يبا توجه به رو. 25

  .است
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 هايي همچون افالطون مطرح شده است كه در رساله  هم از نگاه خوديگري دالبته اشكاالت. 26

  . باشد  ميموجود ميهماني و پارمنيدس
27. Individuals            
28. Predicate                 
29. This                 
30. Such 
31. motion            
32. phaedon          
33. being         
34. Coming into being 
35. to be 

گذاري شده است  ني نام به يكي از حروف الفباي يونا ما بعدالطبيعهي رسالههاي  هر يك از فصل .36
 مثل در ي ارسطو در حدود هفت اعتراض عليه نظريه(گويند   ميالحروف نيز  به آن كتاب،و از اين رو

  ). كند  ميبعد الطبيعه مطرح  ماي مو از رساله )فصل( كتاب
خر و شدت و أع تقدم و تي از جمي خالييبه تنها تيرا ماهي ز،ستيز نيت جايدر ماهك ي تشك.37

ن آك در يع انواع تشكي جم، بودن با خارجيوجود و محاذ در يت به لحاظ فناي اما ماه،تضعف اس
  .باشد  مي متعلق به وجود،ك در اصلين تشكي اما ااست، يجار
آيا در اين «: ال شودؤ وقتي سكه  توضيح اين. گويندء آن شي»ذات« را ء ماهيت و چيستي شي.38

ال از ؤس»  اين باغ چيست؟ي ميوه«: اما اگر بپرسد ،ال از هستي شده استؤس» باغ ميوه هست؟
 باغ بيان شده ي  چيستي ميوه ،... زردآلو سيب يا : مثالً اگر در جواب گفته شود.چيستي شده است

 عبارت است از حقيقي كه داخل در چيستي »ذاتي«. باشد ذات مي   است كه نام ديگر اين چيستي،
 نمونه رايب.  ماهيت افرادش باشدي دهنده كه قوام و تشكيل به اين معني ،افراد و مصاديق خود است

دو ذاتي براي انسان محسوب  اين اين بنابر. ماهيت انسان تشكيل يافته از حيوان و ناطق است
شود كه خارج از ذات و چيستي افرادش نباشد و طبق  گاهي ذاتي به مفهومي اطالق مي .شوند مي

 خارج از خودش ،شي همانند اجزا، ء زيرا ذات شي،شود ته مي به خود ذات نيز ذاتي گف،اين اصطالح
 .)131 :ص  ،18( شود مي) جنس و فصل( ذات ي فقط شامل اجزا، بنابر اصطالح اول،اما ذاتي نيست، 

 را ذاتي باب يشود كه يكي را ذاتي باب ايساغوجي و ديگر  ذاتي اغلب به دو معني اطالق ميي كلمه
  .نامندبرهان مي

 يعت دارايك طبيم يي بگويعني ، استپذيرتصور يذات و ذات مراتب در كيفت تشكگان تو مي .39
كه  نيتا ا)  مراتب شوديدارا(ابد يتواند تنزل   ميمحسوسنا عتيك طبي يعني .جات مختلف استدر

ان هذه « :نقل شده است كه) ص(امبر اسالم يپ  ازيثيدر حد. ن محسوس خودييبرسد به درجات پا
آتش  ،)تش محسوسآ(موجود  تشآن ي؛ همانا ا»ن ماء ثم انزلتي الجهنم غسلت بسبعالنار من نار
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و سپس نازل  شسته شده است) هفتاد مرتبه با آب(با هفتاد آب  است كه) آتش نامحسوس( جهنم

ن لف حجاب من نور و ظلمه ي سبع لللهان« : نقل شده است كهشاني اگر ازي ديثيدر حد. شده است
   .»ه بصرهي اليسبحات وجهه ما انتهلو كشفها ال حرقت 

 پرداخته است دگاه مثل به آنيضمن نقد د ،همچون ارسطو، ناي كه ابن سيلئ از مسايكي .40
آن را مفارق ان يتاگوريپ ات كهيمي تعل،د كه از نظر افالطونيگو  مييو .باشد  مي مثلياضي ري جنبه

ن صور مجرد و محسوسات ي بيگاهي جا،دش قائل بودني براي افالطونمثُل همچون يدر وجود و شأن
 انيتاگوريپنظر  ، به اختالف)ي افالطونمثُل (ي عقول عرضي اشاره به مقوله ن عالوه بريهمچن. دارند
باعث  واصل ( عدد را مبدأ آنان شتريب كه نيا و عددند )اصول موجودات(  موجوداتيكه مباد نيدر ا

 در فصل ي و، نمونهرايب). 323 - 321 :صص ،1( دارد يز اشاراتيدانند ن  مي موجوداتي برا)وحدت
 ي و مبادمثُل الين فياقتصاص مذاهب الحكما االقدم« با عنوان ات شفاي الهدوم از مقاله هفتم

دگاه يد  را مطرح كرده و هم بهمثُل هم بحث مانأتو » ذلكي اليات و السبب الداعيميالتعل
  ).318 : ص،1(اشاره كرده است ها   آنيدگاه از سوين ديا طرح ان و سببيثاغوريف

لسوفان مسلمان يف نزد ،يباب كل  دريمحوربه  با توجه ،ي اسالمي فلسفه  دريكل  ويئ بحث جز.41
خاص   اسم عام ويها  مدلولي منزله  بهيئجز  ويكل  اوالً:مطرح بوده است معنا و منظر دو از غالباً

 ثانياً ).يئجز( باشد ينم اي و )يكل( باشد يم ريكث بر قابل صدق ايك مفهوم ي شود  ميآن گفته كه در
 در ). مادون آني وجودي مرتبه  مقابل ويبه معنا( يئجز و )ياحاط  وي سع وجوديبه معنا (يكل

 به آن يهمباحث صفات اال  دريكالم اسالم در ان ثابته وي، اعي وجودي سعيِ به كليعرفان اسالم
 يواقع كل دراي  هاطالق سع ).174 - 168 :صص ،30( نديگو  ميزي نيثابتات ازل  حال و،يمعن
 .باشد  مياحاطه همان شمول و)  مفهوم سعهي مهيبه ضم( جا ني در اي كه مراد از كلاست اي هسع
ذهن  ت دريعارض بركل مفهوم است كه و عتيهمان نفس طب واقع  دريعي طبيا همان كليت يماه
د ي با،كثرت شود  همچون وحدت ويبخواهد واجد اوصافاگر  شود و  ميخارج ت دريئجز عارض بر و

 ي سعه ،تي مالك كليكل  در. فاقد تشخص استرا ذاتاًي ز،مه شودي خارج از ذات خود ضميبه امر
به عبارت . باشد يم )شمول( اي هت سعي نسبت مثل با محسوسات از نوع كليعنيآن است  يوجود

نات موجودات محسوس يتع ها و است تمام كثرت كه اصل ثابت موجودات محسوس ي فرد عقل،گريد
   .باشد  مي دارا و وحدت در كثرتطيبه نحو بس را

 قاعده امكان اشرف من يف« :ديگو  ميآنجا كه داند  ميارسطو  مذكور راي  مالصدرا مبتكر قاعده.42
 ابن  معتقد است كهيو .»تشعب عن اصل امتناع صدور الكثره عن الواحد الحقيلسوف االول مما يف
  ،7: ج  ،25 ( بهره برده استيل مهم فلسفئن قاعده جهت اثبات مسايثارخود از اآ از ياريبس در نايس

ن عبارت يا  مذكور آشنا بوده استي نا با قاعدهيدهد ابن س  مينشان  كهياز جمله موارد). 244 :ص
 »ي النوع الثانيم تدخل فط النوع االنقص بكماله لي النوع االتم شرايوف عليعه ما لم يالطب« :او است

 نتوانستند ،ثُل مي نظريهر ي تحقينا به جايابن س  است كه ارسطو وي شگفتياما جا ).24 :ص  ،9(
  !ن قاعده بهره ببرنديا اثبات آن از در
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كدام از عقول  چيهكه  اول اين: د در نظر داشتي اثبات مثل  دو نكته را باين قاعده براي اياما در اجرا

 ي هيت نوعيرا انتزاع ماهي ز،ت واحدى را نخواهند داشتيماهخود   مادونيماد  با نوع)لمث( هيعرض
گر قرار دارند و يد كيواحده از مراتب مختلف وجود محال است و حتّى دو جوهر عقالنى كه در طول 

ك ي معلول هيعقول عرْضكه  دوم اين. ت واحدى نخواهند داشتيباشد ماه گرى مىيكى علّت براى دي
توان عقلى را فرض كرد كه واجد كماالت  را مىيتر از خودشان خواهند بود، ز  چند عقل كاملاي

 مساوى با ضرورت تي كه امكان علّگفته شدرد و يقرار گها   آن عللي باشد و در سلسلهها   آني همه
مجردات موجودات عالم ان يدر م فقطن قاعده ي اياجرا ،ري اخي نكته  بهتوجه ن بايا بنابر .آن است

  از، چون موجود اشرف داراتر از موجود اخس،ن قاعدهيطبق ا. ر استيپذ امكان) يمادريموجودات غ(
حركت  اوالً :توان گفت كه  مي،ن قرار گرفته استآتر از  باالي در مرتبه  و كماالت، ويث وجوديح

  به  حركت روني ا ثانياً استپذير هي توج)كماالت معنا( شتري به سمت كماالت بيموجودات ماد
غنا و اصالت  ر به دنبال كمال ويفق  وي مادياشيا  ثالثاً،جهت صعود است در  و وجودي باالمراتب

ر يناپذ  اثبات اجتنابيبرا گري ديديمؤ زين  نيكه ا باشند  مي) معناجهان( كيزيجهان متاف خود در
  .باشد  مي جهانيت برايمعنو ك ويزيبودن متاف

 ضرورت طرف مخالف است كه  از انواع ضرورتيكي .باشد  ميامكان عام ،نجاياز امكان در ا  مراد.43
 و يد كه به جهت كاربرد آن در زبان عرفيآيد مي از امكان پديين نوع از ضرورت، معنايبا سلب ا

  ).256 :ص، 22( شودي گفته م»امكان عام«عام، به آن 
ممكن به (ء يشود كه مخالف با آن شي ساخته ميزي از سلب ضرورت چءيك شيمفهوم امكان عامِ 

 سلب ضرورت از عدم آن و ممتنع نبودن يء به معنيك شيلذا امكان عام وجود  است و )امكان عام
 ، كه اعم از آن است،قابل امكان عام در م سلب ضرورت وجود و عدميامكان به معن. ء استيآن ش

 ي عرفين معنايه لفظ امكان را از همدر واقع، فالسف. شوديده مي نام)يامكان ماهو( امكان خاص
 »امكان خاص« اند و  انتقال داده»سلب ضرورت وجود و عدم« ي به معنا،اخذ كرده) امكان عام(

د توجه داشت كه ين باي بنابرا).61 :ص  ،26( شودي محسوب ميكه اصطالحِ خاصِ فلسف اند دهينام
ل اخص بودنِ آن از يرد كه به دل ندا»سلب ضرورت وجود و عدم« جز همان ي مفهومامكان خاص

  .ده شده استيامكان عام، امكان خاص نام
  ).78 - 43 :ص، ص2 : ج،25(  به.ك .ر شتري بي  مطالعهيراب .44
 اي هكه قطع  متحرك بي آنگونه است كه ني حركت اي دهيق مفهوم طفره بر پدي تطب، نمونهراي ب.45

 حركتي كه مركب  مثالً. الحق بپيونددي  به قطعه سابق وي راي  قطعه،از قطعات حركت را بپيمايد
 وسطي را ي كه هشت قطعه  بي آن، دهم پيوند دهدي  اول را به قطعهي قطعهاست،  از ده قطعه
 دهم داراي فعليتي است كه امكان ي برده قطعه  زيرا در مثال نام، طفره محال است اما.پيموده باشد

 نهم مستلزم تحقق فعليتي ي  دهم بي قطعهي تحقق قطعهباشد و   مي نهمي در قطعهبنابر فرض  وي
 يكم موجود است امكان ي است كه پيش از خود امكان نداشته باشد و امكاني هم كه در قطعه

  .دهم  نه، دوم استي قطعه
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رود   مي از حق متعال صدور واحد انتظار،»صدر عنه إال الواحديال  الواحد« ي فلسفي بنابر قاعده .46

 باشند  مياشيا افتنيتحقق  و افتني صورت يها است كه مجرا مربوط به واسطه ها تنوع  وها و كثرت
رفت كه يد پذير باي ناگز،ميحق متعال نسبت ده  بهماًير از واحد را مستقيم صدور كثياگر بخواه و
  .م كه باطل استاي هل به كثرت در ذات او شدئقا

ك علت يد بر وجود داشتن يترد يب هر معلول  اوالً ثابت شده است كه،در بحث علت و معلول. 47
سنخ  هم. ابدي  ميصدور شود و  مي علت خودش ساختهيرو هر معلول فقط از ثانياً ،كند  ميداللت

 تناسب و« ي  جنبهيحت، ت موجودات بودهي ضامن وحدت شخص،بودن علت و معلول در واقع
  . كند  مينيدر عالم خلقت تضم  را»يشناخت ييبايز

 برگشت يعني .ميدان  ميكي از عدد  مختلفيها نشي اعداد را چي ما تمام،زي ناتياضيعلم ر  در.48
در جهت  زيافالطون ن .ميدان  مي»1« را هزار تك واحد 1000 عدد  مثالً.ك استيبه عدد  تمام اعداد

  .ها بود  فوق تمام مثاليل به مثالئ قايبخش به هست نظم ن ويآفر  وحدتي مركزي ارائه
ات نفس يتها وجودها و الحسيات نفس معقولي و العقلي و حسيعقل: لوجود وجودان ا.49

  تها وجودهايمحسوس
 ـرهما يف و غيه عن الوضع و سائر اللواحق كالكم و الكينجرد األمور الجسمان قد« :ديگو  مييو .50
 مذهب يلان من خارج عي االعيه، فهذه المعقوالت إما ان تكون موجوده فير معقوالت كلي تصيحت

  .)370 : ص،4 (» و ذلك محال- هيافالطن، فتكون صورًا افالطون
 بالصور هذه الصور، و لكن ظاهر كالمه يعنيكون افالطون يشبه ان يو «: ن استير او چني تعب.51

  ).15 :، ص3(»  عده كتبيف) انهيب(لسوف من كالمه يمنتقض و فاسد، قدفرغ الف
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